คํานํา

โครงสรางการจัดงานสอบ

เรียน อนุกรรมการควบคุมหองสอบ

คณะกรรมการอํานวยการสอบ

คณะอนุก รรมการบริ ก ารการสอบ ได ร วบรวมแนวทางปฏิบั ติ คํ า สั่ ง
ประกาศ และระเบียบตาง ๆ ที่อนุกรรมการควบคุมหองสอบควรทราบไวในคูมือ
เลมนี้ โดยไดดําเนินการปรับปรุงขึ้นเปนครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 เพื่อให
อนุกรรมการควบคุมหองสอบมีความเข าใจในหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมหองสอบใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน
จึงใครขอความรวมมือจากอนุกรรมการควบคุมหองสอบทุกทานไดศึกษา
และถือปฏิบัติตามโดยเครงครัดตอไป

•
•
•
•
•
•
•

(นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย)
กรรมการและเลขานุการอํานวยการสอบ
1 กันยายน 2553

•
•
•

คณะอนุกรรมการจัดทําขอสอบ

คณะอนุกรรมการบริการการสอบ

อนุกรรมการควบคุมหองสอบ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
เลขานุการคณะ
หัวหนากองบริการสิ่งพิมพ
หัวหนาแผนกพิมพ กองบริการ
สิ่งพิมพ
หัวหนาแผนกออกแบบและผลิต
กองบริการสิ่งพิมพ
เจาหนาที่พิมพขอสอบ
เจาหนาที่ผลิตขอสอบ
นักวิชาการฝายวิชาการ

• ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
• หัวหนากองการเงิน
• ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรมนุษย
• รองคณบดีฝายบริหาร
• ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
• หัวหนากองบัญชีและงบประมาณ
• หัวหนากองอาคารสถานที่
• หัวหนากองสวัสดิการ
• หัวหนากองกิจกรรมนักศึกษา
• ผูชวย ผอ.สํานักทะเบียนฯ
• หัวหนาแผนก สํานักทะเบียนฯ

• อาจารย
• เจาหนาทีร่ ะดับปริญญาตรี
ขึ้นไป

คณะทํางานสอบสวนการทุจริตในการสอบ
•
•
•
•

รองคณบดีฝายบริหาร
อนุกรรมการคุมสอบ
อาจารยเจาของวิชา
ตัวแทนสํานักทะเบียนและประมวลผล

เจาหนาที่ปฏิบัติงานสอบ
• อนุกรรมการจัดการดานธุรการงานสอบ
• อนุกรรมการจัดการดานการเงิน
• จนท.พยาบาล
• จนท.ดําเนินงานจัดสงขอสอบ
• จนท.ดําเนินงานการเบิกจาย
•
สอบ จนท.ดําเนินงานการขับรถสงขอสอบ
• จนท.ดําเนินงานชาง
• จนท.ปฏิบัติงานสอบทัว่ ไป
• จนท.ทั่วไปฝายจัดทําความสะอาดหอง

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการอํานวยการสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนและกําหนดนโยบายในการจัดสอบ
2. พิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดในการสอบ
3. พิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ ในการสอบ
4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
การสอบ
คณะอนุกรรมการจัดทําขอสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงานกับคณะตาง ๆ ในการรวบรวมขอสอบ
2. จัดพิมพตนฉบับขอสอบและประสานงานกับอาจารยผูสอนในการ
ตรวจทานขอสอบพรอมแกไขใหถูกตอง
3. ผลิตขอสอบเพื่อใหนักศึกษาสอบ
4. ดูแลและเก็บรักษาขอสอบ / คลังขอสอบ
5. ดูแลความเรียบรอยของขอสอบในระหวางที่มีการสอบ
6. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการสอบ
คณะอนุกรรมการบริการการสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการบริการการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2. พิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการบริการการสอบ

3.
4.
5.
6.

ประสานงานการสอบสวนการทุจริตในการสอบของนักศึกษา
ควบคุมดูแลการเบิกจายเงินเกี่ยวกับการสอบ
ดูแลแกไขปญหาที่เกิดระหวางการสอบ เชน ไฟฟาดับ, เกาอี้ไมเพียงพอ
วางแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทั่วไปฝายจัดและทําความสะอาด
หองสอบ
7. ควบคุมดูแลรถรับสงอาจารย และ เจาหนาที่ระหวางการสอบ
8. ควบคุมดูแลรถ เพื่อใชสงขอสอบใหอาจารยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
9. ดูแลนักศึกษาที่ปวยและนักศึกษาที่มาสอบในหองพยาบาล
10. ควบคุมดูแลจัดเจาหนาที่เพื่อรับสงขอสอบตามตึกตาง ๆ
11. ประสานงานและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการสอบตามอาคารตาง ๆ
12. ติดรายชื่อประกาศหองสอบ
13. ควบคุมการแจกจายซองขอสอบใหเจาหนาที่รับผิดชอบการสงขอสอบ
ตามหองที่กําหนด
14. ควบคุมเจาหนาที่ที่ตรวจนับกระดาษคําตอบ และขอสอบที่ตองสงคืนให
ถูกตอง
15. รวบรวมซองกระดาษคําตอบและซองขอสอบที่ตองสงคืน แยกไวแตละ
วิชาแตละชวง
16. จัดอนุกรรมการควบคุมหองสอบแทนผูที่มาคุมสอบไมได
17. รวบรวมกระดาษคําตอบของนักศึกษาที่สอบเสร็จในแตละชวงให
เจาหนาที่สงขอสอบนําสงอาจารยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
18. จัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชในการสอบ
19. ประสานงานกับอนุกรรมการจัดทําขอสอบ เพื่อจัดทําสรุปรายงาน
เกี่ยวกับการสอบเสนอคณะกรรมการอํานวยการสอบ

20. เดินตรวจตราความเรียบรอยของการสอบตามตึก / อาคารตาง ๆ
21. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการสอบ
คณะทํางานสอบสวนการทุจริตในการสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบสวนขอมูลการทุจริตการสอบของนักศึกษาแตละรายใหเสร็จสิ้น
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่นักศึกษากระทําผิด
2. รวบรวมขอมูลหลักฐานตาง ๆ แลวเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา
โทษการทุจริตตอคณะกรรมการอํานวยการสอบ
เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบ, จัดสงขอสอบ, รวบรวมขอสอบ,
ตรวจนับกระดาษคําถาม-คําตอบ, พยาบาล, การเบิกจาย, ขับรถสงขอสอบ, งานชาง,
งานทําความสะอาดหองสอบ
อนุกรรมการควบคุมหองสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลนักศึกษาในหองสอบใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยใน
ระหวางการสอบ
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เกิดปญหาในหองสอบ

3. อนุกรรมการควบคุมหองสอบ ควรจะตองขึ้นคุมสอบกอนเวลาสอบ 15
นาที ทุกคาบวิชา เพื่อดูแลความเรียบรอยภายในหองสอบและตรวจ
ซองขอสอบใหถูกตองปลอดภัยเสมอ
4. กรณีอนุกรรมการควบคุมหองสอบมาปฏิบัติงานชาเกิน 30 นาที และ
ทางฝายบริการการสอบกองทะเบียนฯ ไดสงอนุกรรมการ / เจาหนาที่
ขึ้นไปแทนแลว อนุกรรมการควบคุมหองสอบที่มาชาจะหมดหนาที่และ
สิทธิในการควบคุมหองสอบในคาบวิชานั้น ๆ ไป
5. กรณีการปฏิบัติหนาที่ 2 อยาง เชน เปนกรรมการสองตําแหนงในเวลา
เดียวกันจะไดรับคาตอบแทนเพียงอยางเดียว โดยจะไดรับคาตอบแทนที่
สูงกวา
6. กรณีลืมเซ็นชื่อปฏิบัติงานสอบหรือลืมคุมสอบ จะตองทําบันทึกชี้แจงตอ
ประธานกรรมการอํานวยการสอบ โดยผานประธานอนุกรรมการบริการ
การสอบ
7. กรณี ก ารตรวจทานข อ สอบเป น สิ ท ธิ เ ฉพาะตั ว ห า มผู ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ ง
ตรวจทานขอสอบแทน
8. อนุกรรมการคุมสอบจะตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ขณะปฏิบัติหนาที่
คุมสอบ
9. หามอนุกรรมการ / เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ดื่มสุราของมึนเมาระหวาง
ปฏิบัติหนาที่ (เกี่ยวกับการสอบ) โดยเด็ดขาด ผูใดฝาฝนจะไดรับการ
พิจารณาโทษจากคณะกรรมการอํานวยการสอบ
10. หามบุคคลภายนอก / อนุกรรมการที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เขาไปใน
หองสอบในระหวางที่กําลังสอบ

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่ 376 / 2547
เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบ
…………………...
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องอนุ ก รรมการควบคุ ม ห อ งสอบ
ดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 29/2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ไดมี
มติใหกําหนดแนวปฏิบัติในการคุมสอบของอนุกรรมการควบคุมหองสอบ โดย
ยกเลิ ก ประกาศที่ 353/2545 เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการคุ ม สอบ ลงวั น ที่ 23
กั น ยายน 2545 และให ใ ช แ นวปฏิ บั ติ ใ นการคุ ม สอบฉบั บ นี้ แ ทน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. การรับขอสอบ ใหอนุกรรมการควบคุมหองสอบไปรับขอสอบกอนเวลา
ประมาณ 20 นาที โดยแสดงบัตรประจําตัวพนักงานดวย
1.1 สถานี 1 (อาคาร 1, 2, 3, 10 และ หอประชุม) ขอใหรอรับขอสอบ
ที่หองสอบ
1.2 สถานี 2 (อาคาร 5, 11) ขอใหไปรับขอสอบที่อาคาร 5 ชั้น 1
1.3 สถานี 3 (อาคาร 7, 9) ขอใหไปรับขอสอบที่อาคาร 7 ชั้น 1
(หนาหองสมาคมศิษยเกา)
1.4 สถานี 4 (อาคาร 21) ขอใหไปรับขอสอบที่อาคาร 21 ชั้น
2. การสงขอสอบ ใหอนุกรรมการควบคุมหองสอบ สงกระดาษคําถาม และ
คําตอบของทุกสถานีท่สี ํานักทะเบียนและประมวลผล
3. การลงชื่อในหลักฐานการมาควบคุมหองสอบ ขอใหลงชื่อในแฟมที่
อนุกรรมการจัดการดานการเงิน นําขึ้นไปที่หองสอบ ในกรณีที่อนุกรรมการควบคุม

หองสอบไมสามารถลงชื่อในเวลาดังกลาวไดสามารถลงชื่อไดที่กองการเงินไมเกิน
วันรุงขึ้น โดยทําบันทึกผานคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานลงนามรับทราบยื่นที่กอง
การเงิน
4. เมื่อถึงเวลาสอบหากหองสอบใดมีอนุกรรมการควบคุมหองสอบ
ไม ค รบให ถื อ ว า อนุ ก รรมการควบคุ ม ห อ งสอบที่ ข าดไปแล ว นั้ น ไม ม า
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ขอใหอนุกรรมการควบคุมหองสอบดังกลาว
ที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน แจ ง สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผลโดยทั น ที เพื่ อ จั ด ส ง
อนุกรรมการคุมสอบใหมาปฏิบัติงานทดแทนภายใน 15 นาที
5. การลงชื่อเขาสอบของนักศึกษา ขอใหอนุกรรมการควบคุมหองสอบ
นํากระดาษรายชื่อนักศึกษาใหนักศึกษาลงชื่อเขาสอบไวเปนหลักฐาน หากขาด
สอบใหบันทึก "ขาดสอบ" หรือ "ขส" ลงในชองรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ
6. การตรวจบัตรประจําตัวนักศึกษา ใหตรวจบัตรประจําตัวนักศึกษาที่
เข า สอบทุ ก ครั้ ง หากนั ก ศึ ก ษาคนใดไม นํ า บั ต รประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษามา ให
อนุกรรมการควบคุมหองสอบนํานักศึกษามาทําบัตรแทนที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล พรอมกับชําระเงินคาทําบัตรแทนที่กองการเงิน และใหอนุกรรมการ
ควบคุมหองสอบเก็บบัตรแทนนี้ใสไวในซองรายชื่อนักศึกษาเขาสอบ เพื่อสงคืน
สํานักทะเบียนและประมวลผล
7. การรายงานขอขัดของในหองสอบ
7.1 ในกรณีที่จํานวนกระดาษคําตอบ และ / หรือขอสอบไมพอ
ใหอนุกรรมการควบคุมหองสอบบันทึกขอความมอบใหนักการประจําหองสอบ
นําไปแจงที่หองผลิตขอสอบ หองประชุม 4 ฝายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5
โทร. 6893
7.2 ในกรณีนักศึกษาไมมีที่นั่งสอบ และ / หรือไมมีชื่อในใบ
เซ็นชื่อ ใหอนุกรรมการควบคุมหองสอบนํานักศึกษามาทําใบสงตัวเขาหองสอบที่

สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้นลาง เพื่อตรวจสอบวานักศึกษามีสิทธิ์
เขาสอบหรือไม
7.3 ในกรณีที่นักศึกษามาสอบชาเกิน 30 นาที แตไมเกิน 45 นาที
ให อ นุ ก รรมการควบคุ ม หอ งสอบติ ด ตอ สํ า นัก ทะเบี ย นและประมวลผลก อ นที่ จ ะ
อนุญาตใหนักศึกษาเขาหองสอบเพื่อพิจารณา ตัดสินวาอนุญาตใหเขาหองสอบได
หรื อ ไม หากเกิ น 45 นาที ไ ปแล ว ไม อ นุ ญ าตให เ ข า ห อ งสอบ และ ห า ม
นักศึกษาออกจากหองสอบกอน 60 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ
8. การจับทุจริตในหองสอบ ในกรณีที่นักศึกษาทุจริต ใหรีบทําบันทึกแจง
ถึ ง ประธานกรรมการอํ า นวยการสอบผ า นเลขานุ ก ารบริ ก ารการสอบ โดยให
นักศึกษาที่ทุจริตลงชื่อรับทราบ และอนุกรรมการควบคุมหองสอบที่อยูหองเดียวกัน
ลงชื่อรวมกัน แลวนําบันทึกดังกลาวสงสํานักทะเบียนและประมวลผล พรอมกับ
สมุดคําตอบ และเอกสารทุจริตของนักศึกษา
9. การเก็บรวบรวมสมุดคําตอบ และ / หรือกระดาษคําตอบ ใหจัดเรียง
ตามลํา ดั บ เลขทะเบี ยนนัก ศึก ษานั บ ใหค รบจํ า นวนผูเ ขา สอบกอนบรรจุใ นซองที่
เตรี ยมไวใ ห พร อ มบัน ทึ กรายละเอีย ดการเข า สอบที่ห น า ซองให ชัดเจน และตรง
จํานวนที่แทจริง สําหรับกระดาษคําถามในรายวิชาที่ตองเก็บคืน ใหตรวจนับใหตรง
ตามจํานวนที่ระบุไวหนาซองบรรจุขอสอบ
10. การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อนุกรรมการควบคุมหองสอบ
จะตองตรงตอเวลาและจะตอ งอยูใ นหองสอบและไมควรทํา กิจกรรมอื่นระหวา ง
ปฏิบัติหนาที่ควบคุมหองสอบ ในกรณีที่จําเปนตองออกไปทําธุระสวนตัวไมควรไป
นานเกินควร โดยขอใหแจงอนุกรรมการควบคุมหองสอบเดียวกันทราบ
11. ระหวางการสอบจะไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาหองน้ํา ยกเวนเหตุ
สุดวิสัย

12. โปรดประกาศใหนักศึกษานํากระเปาถือ (กระเปาใสเงิน และ
ทรัพยสินมีคา) เขาหองสอบไดโดยใหปดอุปกรณสื่อสารทุกชนิดและเก็บไว
ที่ใตที่นั่งสอบใหเรียบรอย
13. โปรดประกาศใหนักศึกษาปฏิบัติดังนี้คือ เมื่อสอบเสร็จแลว หาม
นั่งรออยูห นาหองสอบ ใหออกไปนอกบริเวณหนา หองสอบทันที เพื่อ
ไมใหรบกวนสมาธิผูสอบอื่น
14. โปรดประกาศเตือนนักศึกษา หามนําเอกสารใด ๆ เขาหองสอบ
โดยมิไดรับอนุญาต นักศึกษาผูใดฝาฝนจะถือวาทุจริตในการสอบ
ทั้งนี้ ตั้งแตการสอบกลางภาคปลาย ปการศึกษา 2547 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2547
(ลงชื่อ) จีรเดช อูสวัสดิ์
(รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช อูสวัสดิ์)
อธิการบดี

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วาดวย การปฏิบัติของนักศึกษา
ในการสอบ พ.ศ. 2529
1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วาดวยการปฏิบัติ
ของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2529"
2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2529 เปนตนไป
3. ใหยกเลิกความในระเบียบวิทยาลัยการคา วาดวย การปฏิบัติของนักศึกษา
ในการสอบ พ.ศ. 2520 และระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นที่ขัดตอ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
4. นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวิชาใดไดจะตองเปนวิชาที่ไดลงทะเบียนไวถูกตอง
ทั้งรหัสวิชา และชื่อวิชา
5. นักศึกษาตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วาดวย เครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2528 ผูใดฝาฝนอนุกรรมการควบคุมหองสอบ
มีสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบได
6. นักศึกษาจะตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในวันสอบทุกครั้ง
มิฉะนั้นอนุกรรมการควบคุมหองสอบมีสิทธที่จะไมอนุญาตใหสอบในวิชานั้น
7. นักศึกษาตองมาถึงสถานที่สอบกอนกําหนดเวลาสอบเพื่อตรวจแผนผังหอง
สอบใหเรียบรอย
8. หามนักศึกษานําหนังสือ ตํารา เอกสาร สูตรตาง ๆ เครื่องคํานวณ หรือ
คัดลอกขอความใด ๆ เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด เวนแตจะมีประกาศของ
ประธานกรรมการอํานวยการสอบ หรือกรรมการอํานวยการสอบ ผูไดรับมอบหมาย
หรือคําสั่งในกระดาษคําถามอนุญาตใหนําเขาไปได นักศึกษาผูใดฝาฝนจะไดรับโทษ
ตามขอ 21 ของระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทยวาดวย การศึกษาระบบหนวยกิต
ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2529

9. หามนักศึกษานําสมุด หรือกระดาษอื่นใดมาใชในการทดสอบ ตองใช
สมุดหรือกระดาษที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหโดยเฉพาะเทานั้น
10. หามนักศึกษาเขาหองสอบกอนมีสัญญาณใหเขาหองสอบ ผูใดฝาฝนจะ
ถูกตัดสิทธิในการสอบวิชานั้น
11. ภายหลังมีสัญญาณใหเขาหองสอบแลว 30 นาที นักศึกษาจะเขาหอง
สอบมิได เวนแตประธานกรรมการอํานวยการควบคุมหองสอบ หรือกรรมการ
อํานวยการสอบผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
12. หามนักศึกษาออกจากหองสอบกอน 60 นาที นับจากเวลาเริ่มการสอบ
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอนุกรรมการควบคุมหองสอบ
13. นักศึกษาตองนั่งสอบตามที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให หามเคลื่อนยายหรือ
ลุกจากที่นั่งสอบ หากมีขอสงสัย หรือตองการอะไรใหยกมือแจงอนุกรรมการ
ควบคุมหองสอบ เวนแตกระดาษคําตอบสงอนุกรรมการควบคุมหองสอบหรือ
ไดรับอนุญาตจากอนุกรรมการควบคุมหองสอบ
14. นักศึกษาตองลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูลงทะเบียนซึ่งอนุกรรมการควบคุม
หองสอบจะเปนผูนํามาให หากนักศึกษาผูใดยังไมไดลงชื่อใหแจงอนุกรรมการ
ควบคุมหองสอบ
15. หามนักศึกษาเขียนชื่อลงบนกระดาษคําถามและคําตอบ นักศึกษาตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งที่ระบุไวบนกระดาษคําถาม หรือตามที่อนุกรรมการ
ควบคุมหองสอบแจงใหทราบ
16. ในระหวางเวลาที่ทําการสอบหามนักศึกษาพูดคุยกัน ทําความรําคาญ
ตอผูที่นั่งสอบขางเคียง สงอาณัติสัญญาณคําตอบ หรือทําขอสอบแทนกันโดย
เด็ดขาด เมื่ออนุกรรมการควบคุมหองสอบวากลาวตักเตือนสิ่งใด นักศึกษาตอง
เชื่อฟง หามขัดขืน หรือโตเถียง หรือแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสมอยางใด ๆ ทั้งสิ้น
นักศึกษาผูใดฝาฝนหรือไมเชื่อฟงคําตักเตือน อนุกรรมการควบคุมหองสอบมีสิทธิ

สั่งใหออกจากหองสอบ หรือไดรับโทษตามขอ 21 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย วาดวย การศึกษาระบบหนวยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2529
17. ในระหวางเวลาที่ทําการสอบ หามนักศึกษาที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของกับการ
สอบเขาไปในหองสอบ หรืออยูบริเวณหนาหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อนุกรรมการควบคุมหองสอบ
18. กรรมการอํานวยการสอบ หรืออนุกรรมการควบคุมหองสอบมีอํานาจตรวจ
คนนักศึกษาผูมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดระเบียบการสอบ
19.
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นคํ า ตอบเสร็ จ ก อ นหมดเวลาสอบ ให ร วบรวม
กระดาษคําตอบและอื่น ๆ ที่ตองสงคืนตามคําสั่งที่ระบุไวในกระดาษคําถามมอบให
อนุกรรมการควบคุมหองสอบทันทีกอนออกจากหองสอบ
20. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ นักศึกษาตองหยุดเขียนคําตอบทันทีและ
รวบรวมกระดาษคําตอบและอื่น ๆ ที่ตองสงคืนตามคําสั่งที่ระบุไวบนกระดาษคําถาม
มอบใหอนุกรรมการควบคุมหองสอบทันทีกอนออกจากหองสอบ
21. เมื่อนักศึกษาออกจากหองสอบแลว ตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยเร็ว
หามสงเสียงทําความรําคาญแกผูที่กําลังสอบ หรือสงอาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่
ตนทําการสอบมาแลว อันอาจทําใหผูที่อยูในหองสอบไดรับประโยชน นักศึกษาผูใด
ฝาฝนจะไดรับโทษตามขอ 21 ของระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วาดวย
การศึกษาระบบหนวยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2529
22. ใหประธานกรรมการอํานวยการสอบ เปนผูรักษาระเบียบนี้และใหมี
อํานาจออกประกาศ คําสั่ง กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหการพิจารณาดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเจตนารมณของระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2529
(ลงชื่อ) นายแพทยสมภพ สุสังกรกาญจน
(นายแพทยสมภพ สุสังกรกาญจน)
นายกสภามหาวิทยาลัย

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่ 375 / 2547
เรื่อง การเขาหองสอบของนักศึกษา
…………………………
ตามมติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 29/2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ได
มีมติใหแกไขประกาศที่ 353/2545 เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบ ขอ 7.3 วาดวย
“ในกรณีที่นักศึกษามาสอบชาเกินกวา 30 นาที แตไมเกิน 60 นาที ใหอนุกรรมการ
ควบคุมหองสอบติดตอกองทะเบียนและประมวลผลกอนที่จะอนุญาตใหนักศึกษา
เขาหองสอบ เพื่อพิจาณาตัดสิน วาอนุญาตใหเขาหองสอบไดห รือไม และหา ม
นักศึกษาออกจากหองสอบกอน 60 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ” ใหแกไขเปน “ใน
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามาสอบช า เกิ น กว า 30 นาที แต ไ ม เ กิ น 45 นาที ให
อนุ ก รรมการควบคุ ม ห อ งสอบติ ด ต อ สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผลก อ นที่ จ ะ
อนุญาตใหนักศึกษาเขาหองสอบ เพื่อพิจารณาตัดสินวา อนุญาตใหเขาหองสอบ
ได ห รื อ ไม หากเกิ น

45 นาที ไ ปแล ว ไม อนุ ญ าตให เ ขา ห อ ง

สอบ และหามนักศึกษาออกจากหองสอบกอน 60 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ”
ทั้งนี้ ตั้งแตการสอบกลางภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2547 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2547
(ลงชื่อ) จีรเดช อูสวัสดิ์
(รองศาสตราจารย ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์)
อธิการบดี

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่ 423/2544
เรื่อง การเสียคาธรรมเนียมทําบัตรแทนเพื่อเขาหองสอบ
……………………………….
ดวยในการสอบที่ผานมา มีนักศึกษามาขอทําบัตรแทนเพื่อเขาหองสอบ
แทนบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนจํานวนมาก โดยอางเหตุผลวา ทําบัตรประจําตัว
นักศึกษาหาย หรือลืมนําบัตรมา เพื่อใหการเขาหองสอบของนักศึกษาดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัย จึงใหวางแนวทางปฏิบัติการเสียคาธรรมเนียม
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2544 เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ทําบัตรแทนเขาหองสอบ
ทําบัตรแทนเขาหองสอบ
ทําบัตรแทนเขาหองสอบ
ทําบัตรแทนเขาหองสอบ

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

เสียคาธรรมเนียม 20 บาท
เสียคาธรรมเนียม 100 บาท
เสียคาธรรมเนียม 500 บาท
ไมมีสิทธิ์เขาหองสอบ

ทั้งนี้ ตั้งแตการสอบกลางภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2544 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2544
(ลงชื่อ) ปกรณ อดุลพันธุ
(ศาสตราจารย ดร.ปกรณ อดุลพันธุ)
อธิการบดี

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่ 62/2541
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและออกขอสอบ
………………………………
เพื่อใหการออกขอสอบวิชาตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยทั้งที่เปดสอนในภาค
ปกติและภาคค่ํามีมาตรฐานเดียวกัน คณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 19/2540 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2541 เห็นสมควรใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 5/2535 และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสอบและออก
ขอสอบ ดังนี้
1. จํานวนเวลาที่ใชสอบนักศึกษาในวิชาใด ๆ ที่ไมใชวิชาปฏิบัติการให
อาจารย ผู ส อนออกข อ สอบให อ ยู ใ นเกณฑ ที่ ส ามารถวั ด ผลได ค รบถ ว นตาม
หลักสูตรวิชานั้นๆ โดยใชเวลาสอบวิชาละ 120 นาที หรือ 150 นาที หรือ 180
นาที เทานั้น
2. ขอสอบที่ใชสอบในภาคปกติและภาคค่ําจะตองเปนคนละชุด
3. ขอสอบที่ใชสอบตางคณะจะตองเปนคนละชุด ยกเวนขอสอบที่ใชสอบ
ในวันและเวลาเดียวกัน ใหใชขอสอบชุดเดียวกันได
4. ขอสอบที่ใชสอบนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ําที่เรียนรวมกัน และจัด
สอบรวมกัน ใหใชขอสอบชุดเดียวกันได
5. ขอสอบที่ใชสอบนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ํา จํานวนรวมกันไมเกิน
30 คน ที่จัดสอบรวมกันใหใชขอสอบชุดเดียวกันได
6. ขอสอบที่ใชสอบนักศึกษาจํานวนมาก หรือตองผานคณะกรรมการสอบ
ไลภายนอกใหคณะดําเนินการจัดสอบไวในชวงตน ๆ ของตารางสอบตามปฏิทินที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวลวงหนาแลว

7. ใหคณะระบุ วัน เวลาสอบ จํานวนชั่วโมงที่ใชสอบ ลงในตารางเรียนตาราง
สอบใหชัดเจนทุกวิชา ทุกภาคการศึกษา เมื่อระบุ วัน เวลาสอบแลว จะยกเลิกการ
สอบวิชานั้น ๆ ไมได ยกเวนคณะมีการประกาศปดวิชานั้นอยางเปนทางการภายใน
3 สัปดาหแรก นับจากวันเปดเรียนและไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2540 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2541
(ลงชื่อ) เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
(ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม)
อธิการบดี

(สําเนา)
คําสั่งมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่ 675/2546
เรื่อง การคุมสอบและการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ในการสอบ
…………………………………
เพื่ อ ใหก ารคุ มสอบและการปฏิ บัติ ห นา ที่อื่ น ในการสอบ เป น ไปด ว ย
ความเรียบรอยและมีประสิท ธิภ าพการจัดการยิ่ง ขึ้น คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 23/2546 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
เห็นสมควรใหยกเลิกคําสั่งที่ 131/2541 และใหใชแนวทางการคุมสอบและการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ในการสอบดังนี้
1. การคุมสอบเปนภาระหนาที่หนึ่งของอาจารยทุกคน เชนเดียวกับภาระ
งานสอน และออกขอสอบ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานสอบสวนกลางถือเปนหนาที่ที่
ตองปฏิบัติโดยเครงครัด ผูที่ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร จะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบประจําป
2. ใหคณะ และหนวยงานกลางแจงรายชื่ออาจารยประจํา หรือเจาหนาที่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่สามารถปฏิบัติงานเปนอนุกรรมการคุมสอบสงใหกอง
ทะเบียนและประมวลผล เสร็จสิ้นกอนการสอบกลางภาค หรือปลายภาคอยาง
นอย 20 วัน และรายชื่อที่สงมานั้น จะถือวาเปนรายชื่อที่ถูกตองสําหรับใชแตงตั้ง
เปนอนุกรรมการคุมสอบตอไป สําหรับรายชื่อที่คณะ และหนวยงานกลางไมได
มอบหมายหนาที่ใหเปนอนุกรรมการคุมสอบนั้น ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่
ปฏิบัติหนาที่คุมสอบ หรือการปฏิบัติงานสอบไมไดแนบมาพรอมดวย โดยผาน
การตรวจสอบจากรองคณบดี และอนุ มั ติ โ ดยคณบดี เ ท า นั้ น หรื อ ผ า นการ
ตรวจสอบจากหน ว ยงานต น สั ง กั ด และอนุ มั ติ โดยรองอธิ ก ารบดี หรื อ ผู ช ว ย
อธิการบดีที่รับผิดชอบ ในสังกัดนั้น ๆ เทานั้น

3. การแลกเวรคุมสอบ ขอใหแลกกันระหวางอาจารยตออาจารย เวนแตเกิด
กรณีฉุกเฉิน หรือเรงดวนที่ไมอาจดาดการณลวงหนาได อนุโลมใหแลกเวรคุมสอบกับ
เจาหนาที่ในคณะได โดยตองผานความเห็นชอบจากคณบดีกอน
4. กรณีที่อนุกรรมการคุมสอบ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานสอบ ละทิ้งหนาที่ใน
การคุมสอบ และละทิ้งการปฏิบัติหนาที่งานสอบ ใหกองทะเบียนและประมวลผล
รวบรวมรายชื่อรายงานใหคณบดี หัวหนาหนวยงานที่สังกัด และอธิการบดีทราบ
ทั้ ง นี้ ขอให ค ณบดี หั ว หน า หน ว ยงาน นํ า มาเป น ข อ มู ล ในการพิ จ ารณาความดี
ความชอบประจําปดวย
5. ใหคณะ และหนวยงานกลางหลีกเลี่ยง การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรม
อื่นใดที่ตองเปนเหตุใหอนุกรรมการคุมสอบในสังกัดนั้น มาปฏิบัติหนาที่คุมสอบ และ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสอบ ในชวงวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวไมได
6. ในกรณีมีเหตุจําเปนอนุกรรมการคุมสอบมีสิทธิมอบหมายหนาที่คุมสอบ
ใหกับอนุกรรมการคุมสอบทานอื่น ไดทั้งภาคปกติและภาคค่ํา โดยตองทําเรื่องผาน
ตามแบบฟอรมมอบหมายหนาที่คุมสอบ (สทป.605) เทานั้น แลวนําสงเจาหนาที่
กองการเงิน ที่หองคุมสอบในวัน เวลาที่ทําหนาที่คุมสอบแทน
7. อนุกรรมการคุมสอบ จะคืนการคุมสอบไมได ยกเวนกรณีเหตุสุดวิสัยเทานั้น
ทั้ง นี้ ต อ งรี บ ดํ า เนิ น การแจ ง และทํ า บั น ทึ ก ชี้ แ จงเหตุ ผล เสนอประธานกรรมการ
อํานวยการสอบ ผานเลขานุการอํานวยการ ภายในไมเกิน 3 วัน นับจากเกิดเหตุ
สุดวิสัยเทานั้น มิฉะนั้นจะถือวาเปนการละเลยหนาที่ หรือขาดการคุมสอบตอไป
8. ใหอนุกรรมการคุมสอบหองเดียวกัน มีหนาที่รับผิดชอบการคุมสอบรวมกัน
ผูใดละเลยหนาที่ และกอใหเกิดความเสียหายในการสอบจะไมไดรับการพิจารณา
ความดีความชอบประจําป
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ) จีรเดช อูสวัสดิ์
(รองศาสตราจารย ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์)
อธิการบดี

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่ 12/2547
เรื่อง กําหนดการลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
…………………………………..
ดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 20/2546 เมื่อ
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2546 มีมติใหเพิ่มโทษนักศึกษากระทําการทุจริตในการสอบ โดย
ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ 70/2540 เรื่อง กําหนดการลงโทษ
นั ก ศึ ก ษาทุ จ ริ ต ในการสอบ และกํ า หนดการลงโทษนั ก ศึ ก ษาทุ จ ริ ต ในการสอบ
ดังตอไปนี้
นักศึกษาทุจริตในการสอบ ในภาคหนึ่งภาคใดใหลงโทษ ดังนี้
1. ทุจริตครั้งที่ 1 ให F ในวิชานั้น และพักการศึกษา 2 ภาค
การศึกษาติดตอกัน
2. ทุจริตครั้งที่ 2 ให F ในวิชานั้น และใหพนสภาพจากการเปน
นักศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2547 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2547
(ลงชื่อ) จีรเดช อูสวัสดิ์
(รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช อูสวัสดิ์)
อธิการบดี

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่ 23/2543
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจขอสอบและสงผลการสอบ
…………………………………….
เพื่อใหการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีคุณภาพ และเพื่อภาพพจนและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543
ไดมีมติ กําหนดแนวปฏิบัติในการตรวจขอสอบและสงผลการสอบใหอาจารยทุก
ทานถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระยะเวลาในการตรวจขอสอบ จํานวน 10 วัน
ทําการ นับจากวันสุดทายของการสอบปลายภาค โดยทุกคณะ จะตองงดทํา
กิจกรรมอื่นทุกประเภทในชวงเวลาดังกลาว ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยทุกทานสงคะแนนที่เปนการสอบของ
นักศึกษา (ระดับคะแนน A หรือ B+ หรือ B หรือ C+ หรือ C หรือ D+ หรือ D
หรือ F) ภายในสัปดาหแรกที่เปดเรียน และใหทุกคณะดํา เนิน การประชุม
คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน / คณะกรรมการสอบไลภายนอกใหเสร็จสิ้นภายใน
2 สัปดาหแรกหลังเปดเรียน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดทราบผลการสอบกอน
กําหนดการเพิกถอน เพิ่มเติม และสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษา
3. หากอาจารยทานใดไมสามารถสงคะแนนที่เปนผลการสอบของนักศึกษา
ไดทันตามกําหนดในขอ 2 ใหคณบดีทุกคณะถือเปนแนวปฏิบัติดังนี้

3.1 ถาอาจารยทานใดสงคะแนนที่เปนผลการสอบของนักศึกษาไมทัน
เปนครั้งแรก ใหคณบดีภาคทัณฑเปนลายลักษณอักษร หากสอนเปนทีมและเกิด
ความลาชาทั้งทีมใหภาคทัณฑทั้งทีม หรือหากอาจารยทานใดทานหนึ่งในทีมทําให
เกิดความลาชาใหภาคทัณฑเฉพาะอาจารยทานนั้น
3.2 ถาอาจารยทานใดสงคะแนนที่เปนผลการสอบของนักศึกษาไมทัน
เปน ครั้ ง ที่ 2
การกระทํ า ดั ง กลา วจะมี ผ ลต อ การพิจ ารณาความดี ค วามชอบ
ประจําป ใหคณบดีภาคทัณฑเปนลายลักษณอักษรซ้ําเปนครั้งที่ 2 ในลักษณะ
เดียวกันกับ ขอ 3.1
3.3 ถาอาจารยพิเศษสงคะแนนที่เปนผลการสอบของนักศึกษาไมทันให
คณะกรรมการประจําคณะ ใชดุลยพินิจ และวิจารณญาณอยางถี่ถวนในการเชิญสอน
ครั้งตอไป
ทั้งนี้ ขอใหทุกคณะ ถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2543
(ลงชื่อ) ปกรณ อดุลพันธุ
(ศาสตราจารย ดร.ปกรณ อดุลพันธุ)
อธิการบดี

เรื่องอื่น ๆ ทีค่ วรทราบเกีย่ วกับการสอบ
1. การออกขอสอบ
ขอสอบที่ออกเสร็จแลวใหสงที่เลขานุการคณะ,
รองคณบดีฝายวิชาการ
การพิมพขอสอบ
อาคาร 10 ชั้น 5 โทร. 6894
การตรวจทานขอสอบ อาคาร 10 ชั้น 5 โทร. 6894
การผลิตขอสอบ
อาคาร 10 ชั้น 5 โทร. 6893
การแกไขขอสอบ
อาคาร 10 ชั้น 5 โทร. 6894
2. การตรวจขอสอบ
ขอสอบปรนัย ใหติดตอจองวัน เวลาตรวจที่แผนกรับเขาศึกษา /
งานปริญญาบัตร สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 6874, 6879
ระยะเวลาตรวจขอสอบไมเกิน 1 เดือน นับจากวันสุดทายของการสอบ
3. การสงขอสอบ / ผลสอบ
ใหสงที่เลขานุการคณะ, รองคณบดีฝายวิชาการ, รองคณบดีฝายบริหาร
4. งานบริการจัดรถรับสงพนักงานและงานอื่น ๆ ดูประกาศที่ติดไวที่
ฝายบริการการสอบ สํานักทะเบียนและประมวลผล

การรายงานขอขัดของในหองสอบ
1. กรณี เอกสารและอุปกรณการสอบ เชน กระดาษขอสอบไมพอ,
ขอสอบมีปญหา, อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขอสอบ
ติดตอ งานผลิตขอสอบ โทร. 6893
2. กรณี นักศึกษาไมมีที่นั่งสอบ, ไมมีชื่อในใบเซ็นชื่อ
ติดตอ สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 6871 – 6879
3. กรณี นักศึกษามาสอบชาเกิน 30 นาที แตไมเกิน 45 นาที
ติดตอ สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 6871 – 6879
4. กรณี โตะ, เกาอี้ชํารุด, ไฟฟา, แสงสวาง, เครื่องปรับอากาศมีปญหา
ติดตอ กองอาคารสถานที่ โทร. 6051 – 6059
5. กรณี นักศึกษาปวย / ไมสบาย
ติดตอ - หองพยาบาล โทร. 6912 หรือ
- ผูชวย ผอ. สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 6872
6. กรณี นักศึกษาลืมบัตรเขาสอบ
ติดตอ สํานักทะเบียนและประมวลผล กอนขึ้นสอบ
โทร. 6871 - 6879

สารบัญ
หนา
คํานํา
โครงสรางการจัดงานสอบ

1

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ

2

แนวปฏิบัติในการคุมสอบ

6

ระเบียบ มกค. วาดวยการปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ

10

ประกาศ มกค. เรื่อง การเขาหองสอบของนักศึกษา

13

ประกาศ มกค. เรื่อง การเสียคาธรรมเนียมทําบัตรแทนเพื่อเขาหองสอบ

14

ประกาศ มกค. เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและออกขอสอบ

15

คําสั่ง มกค. เรื่อง การคุมสอบและการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ในการสอบ

17

ประกาศ มกค. เรื่อง กําหนดการลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ

19

ประกาศ มกค. เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจขอสอบและสงผลการสอบ

20

เรื่องอื่น ๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับการสอบ

22

การรายงานขอขัดของในหองสอบ

23

ตัวอยางแบบฟอรมมอบหมายคุมสอบแทน

24

